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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

20 aprilie 2021 

√ Ordinul nr. 7.040/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Ciorogârla, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 415 din 20 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 26.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 

Ciorogârla, județul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 6.703/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna 

Ciorogârla, județul Ilfov, prelungită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de 

Urgență nr. 6.878/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna 

Ciorogârla, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 7.041/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Corbeanca, cu satele aparținătoare Corbeanca, Ostratu, Petrești și Tamași, județul 

Ilfov, publicat în nr. 415 din 20 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 26.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 

Corbeanca, cu satele aparținătoare Corbeanca, Ostratu, Petrești și Tamași, județul Ilfov, 

măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

6.704/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu 

satele aparținătoare Corbeanca, Ostratu, Petrești și Tamași, județul Ilfov, prelungită prin 

Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.880/2021 privind prelungirea 

măsurii de carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparținătoare Corbeanca, 

Ostratu, Petrești și Tamași, județul Ilfov. 
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√ Ordinul nr. 7.042/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

orașul Măgurele, cu satele aparținătoare Alunișu, Dumitrana, Măgurele, Pruni și Vârteju, 

județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 415 din 20 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 19.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 26.04.2021, ora 22,00, pentru orașul 

Măgurele, cu satele aparținătoare Alunișu, Dumitrana, Măgurele, Pruni și Vârteju, județul 

Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

6.705/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul Măgurele, cu satele 

aparținătoare Alunișu, Dumitrana, Măgurele, Pruni și Vârteju, județul Ilfov, prelungită prin 

Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.879/2021 privind prelungirea 

măsurii de carantină zonală pentru orașul Măgurele, cu satele aparținătoare Alunișu, 

Dumitrana, Măgurele, Pruni și Vârteju, județul Ilfov. 

 

20 aprilie 2021 

√ Ordinul nr. 7.048/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Copăceni, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 421 din 21 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 20.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 27.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 

Copăceni, județul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 6.89/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna 

Copăceni, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 7.049/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Comăna, județul Brașov, publicat în M.Of. nr. 421 din 21 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 20.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 27.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 

Comăna, județul Brașov, măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 6.912/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna 

Comăna, județul Brașov. 

 

 

 


